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Abstract

Det här projektet handlar om att bearbeta den episka teaterns scenografi på ett vis 
som gör pjäsen slagstark i vår tid och anda. Jag har eftersträvat att påvisa dess 
politiska och samhälleliga relevans i kombination med att hålla den intressant för 
åskådaren som direkt upplevelse. Jag har förhållit mig till Bertolt Brecht och 
Erwin Piscators texter om teaterns utförande och dramaturgi och även den 
spektakelkultur som tar större och större utrymme i den samtida teatervärlden. Jag 
har med hjälp av läsning, skissande, modellbygge, studiebesök och samtal med 
scenografer och en teaterregissör arbetat med frågeställningen hur Bertolt Brechts 
Die Dreigroschenoper (1928) ser ut år 2014.
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Introduktion

Det här projektet handlar om att påminna om och värna den estetiska kulturens 
potential som språngbräda och budbärare åt solidaritet och kritiskt tänkande, i en 
tid då kultur degraderats till inte mer än en stunds underhållning. Här finns det en 
stark koppling till vår politiska samtid, en samtid där vi tycks tappat bort oss själva
i en jakt på framtiden. Men framåt ska vi, och vi har så bråttom att vi inte märker, 
eller direkt blundar för, de som faller av på vägen. Vi blundar för det faktum att 
målet och framtiden är litet värt om majoriteten aldrig får ta del av det.

Problemformulering

Samspelet mellan vår politiska samtid och den kulturella scenen, hur dessa står i 
relation och påverkar varandra ligger som en genomgående problematik i 
projektet. 

Omvärldsanalys

2009 genomförde SOM-institutet vid Göteborg Universitet en undersökning kring 
svenskars kulturvanor. En del av denna undersökning handlade om hur ofta folk i 
olika grupper går på teater, och det visade sig att en särskild minskning har under 
de senaste 20 åren skett hos åldersgruppen 30-49 samt personer boende i större 
städer. Ännu en kraftig minskning syns hos grupperna högutbildade och 
höginkomsttagare. Hos äldre människor har däremot teaterbesöken ökat. 
Rapporten visar bland annat även att biobesöken har ökat, särskilt bland kvinnor 
jämfört med för 20 år sedan. Att gå på rock/popkonsert har även det ökat från 25 
till 29,5 procent på 10 år.1

”Under 90-talet har kulturinstitutionernas kris intensifierats – 
ekonomi, publik och innehåll. Kulturinstitutionerna blir alltmer 
ifrågasatta, nedläggningar, nedskärningar och omstruktureringar står
ständigt på dagordningen. Hur kan dagens kulturinstitutioner med 
rötterna i 1800-talets kulturideal och nationalstatstänkande 
omvandlas, för att bli centrala idécentra. Det var några av 
utgångspunkterna till ett två dagars seminarium som anordnades av 
Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av 
kulturinstitutioner hösten 1997. I den här skriften har vi samlat de 
inledningar och diskussioner som hölls under dessa två 
novemberdagar. Mycket av diskussionerna kretsar kring 
institutionernas ledningsfrågor, har styrelsernas funktion och upp 

1 Kulturvanor i Sverige 1987–2009 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid 
Göteborgs universitet, 2009
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drag förändrats under det senaste decenniet? Även 
kulturpolitikernas status och de kulturaktivas (brist på) samspel med
dem var ett återkommande tema. Kulturinstitutionerna lever idag i 
en större konkurrensutsättning och ställs inför kraven att bidra till 
lösningen på ett antal olika samhällsproblem (integration, 
jämställdhet, arbetslöshet etc.), vad innebär det för den konstnärliga 
kvaliteten och det kreativa klimatet?”2

År 2010 beslöt riksdagen t.ex. att avveckla den statliga inkomstgarantin för 
konstnärarer och menade på att dessa pengar istället ska komma från kortare 
stipendier. I regeringens regleringsbrev till kulturrådet samma år var det första och 
viktigaste man påvisade att ”Den icke-offentliga finansieringen av kultur-
verksamheter bör öka i Sverige.”.3 Vilket tydligt kan tolkas som att kulturens 
problematik med omstruktureringar och hotade autonoma position blir allt djupare.
Hur bör innehållet utformas när kulturen finner sig utkastad i en konkurrens-
marknad och plötsligt blir en produkt för konsumtion och tillfällig underhållning? 
Vad har opera och teater i sin repertoar att konkurrera med idrottsevenemang, 
biografer och rockkonserter? 

Frågeställning

Hur utförs en scenografi idag för att enligt den episka teaterns ideal bäst nå ut med,
samt förstärka en pjäs budskap?

Mål och Syfte

Målet med detta projekt är att undersöka hur man behandlar en teaterscenografi för
att undvika att helt förlita sig till den spektakulära fasaden men fortfarande 
genomföra ett intressant resultat som är troget till det manus arbetet baseras på. 
Med troget menar jag att scenografin ska förstärka pjäsens narrativ och handling 
på ett vis som fortfarande inte avslöjar för sakligt och tydligt hur rumsligheten ser 
ut. Teater ska lämna utrymme för åskådaren själv att fylla i och bör inte 
underskatta dennes förmåga till detta.

2 Kulturinstitutioner - kris och förnyelse, Rapport från ett idéseminarium, Stiftelsen framtidens 
kulturs programområde,  1997

3 Kulturens icke offentliga finansiering kulturrådet, 2010
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Teoretisk ram

Society of the spectacle är en bok publiserad 1967 skriven av Situationisten Guy 
Debord. Boken tar upp ett fenomen som genomsyrar vår kultur som han väljer att 
kalla spektaklet. Genom boken radas exempel upp om vad spektaklet är och 
innebär, han menar på att vår värld har omvandlats till en gigantisk samling 
spektakel, representerande sådant vi tidigare skulle ha levt men inte längre kan nå 
direkt. Dessa spektakel, representationer och bilder, menar Debord, har blivit 
antagna och då omvända tillbaks till verkligheter och är idag vad vi betraktar som 
sanning. ”The spectacle presents itself as a vast inaccessible reality that can never 
be questioned. Its sole message is: “What appears is good, what is good appears.” 
The passive acceptance it demands is already effectively imposed by its monopoly 
of appearances, its manner of appearing without allowing any reply.”4

Det Debord här lyfter fram som spektaklets själ och narrativ, ”what appears is 
good, what is good appears”, har en påtaglig känsla av laissez faire kapitalism över
sig och man kopplar snabbt spektaklet till ekonomi, reklam och media etc. Ett 
slags systematisk utveckling som kräver och baseras på en omfattande positivism 
och blind distans från samhällets sida, i tron om att detta är naturligt och riktigt.  
De mest uppenbara och tydliga exemplen är just hur ekonomin och marknaden ser 
ut samt medias roll i samhället idag. Hur vi bokstavligen talat bombarderas av 
bilder och meddelanden från skrikiga reklamskyltar och banderoller, audiella 
reklaminslag på radio fyllda med så mycket futuristiska ljud och flashiga uttryck 
att en människa på 1900-talets början nog skulle tänka kring huruvida det ens är en
mänsklig avsändare. Men Debord konstaterar tidigt i boken att det inte är så enkelt.
Spektaklet är subtilare och samtidigt mer omfattande än så. “The spectacle is not a 
collection of images; it is a social relation between people that is mediated by 
images.”5

Spektaklet är alltså inte bara ett system av bilder som förmedlar våra intryck enligt
Debord. Det är sättet vi förhåller oss till varandra. Det är grunden för vad vi 
kommer att bygga vår identitet på. Vad vi använder oss av för att förmedla vilka vi 
är samt vilka de är. I en samtid där vårt socialliv blivit beroende av den 
ekonomiska produktionen har inte bara varandet ersatts av havandet utan även 
havandet ersatts av hur man uppfattas. Då får spektaklet en betydande roll, som ett 
omfattande system från vilket vi tar element eller bilder vi uppfattar som attraktiva

4 Society of the spectacle, Guy Debord, sid. 9  Aldgate press, London, UK

5 Society of the spectacle, Guy Debord, sid.7 Aldgate press, London, UK
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eller på något vis vill förknippas med och applicerar på oss själva. Detta gör att vår
individuella uppfattning, formning och verklighet blir en del av det sociala.

När det kommer till teater så anser jag allt detta vara relevant. Det påverkar både 
hur vi ser och uppfattar teater samt hur teatern presenteras och utformas. Se till 
exempel på hur vi använder oss av konsumtion för att inte bara ha eller uppleva 
någonting själva, utan även för att bygga upp vår identitet. Lyckas vi med att 
förknippa oss själva med rätt element kan detta påverka vår omgivnings 
uppfattning av oss. För att vara en ”teatermänniska” krävs ett stort intresse och 
mycket tidsuppoffring, läsning och förståelse. För att uppfattas som en 
teatermänniska krävs det några facebook-taggningar vid olika erkända 
teaterscener. Min teori är att många inte har tid eller lust att sitta igenom 4 timmar 
”finkultur” eller studera drama eller kulturhistoria, men vi har fortfarande en idé 
om den kultiverade människan som är fascinerande i vår kultur. Att kunna redovisa
att man är någon med en viss stil eller smak kan ge en viss status lik Bourdieus 
kulturkapital.6 Skillnaden är att det inte nödvändigtvis är så att man faktiskt 
besitter detta kapital, i och med att havandet är iscensatt genom uppfattandet och 
utstrålningen är det möjligt att lura till sig delar av denna status. Det hela blir ett 
spektakel och en fasad.

Men idén att kunna köpa sig en roll som ”teaterbesökare” är inte tillräckligt för att 
den klassiska teatern ska kunna livnära sig på en kommersiell marknad idag. Här 
kommer den andra biten av spektaklet in. Hela teateruppsättningen i sig kräver ett 
spektakulärare utförande för att vara visuellt intressant. Det är inte intressant 
längre att se teatern som ett medium för att ta del av eller gå in i en litterär värld 
etc. Vi vill ha någonting att stirra på. Någonting som kan placeras in i våra system 
av bilder och häpna eller imponera.

Att låna in populärkulturella element är ett sätt att skapa en attraktion hos 
målgrupper och konsumenter. Musikaler och teatrar med folkkära personligheter 
från Idol är ett sätt, men även att göra uppsättningar baserade på moderna 
popkulturella filmer eller ta gamla klassiker och placera dramat i vår tid eller 
framtiden etc. Kanske är det lättare att attrahera en målgrupp som till exempel 
tidigare nämnda problematiska grupp 30-49 åringar i Svenska storstäder med en 
uppsättning av Jesus Christ Superstar med Ola Salo än till exempel Woyzeck på 
dramaten? Är inte drama och budskap längre relevant inom teater, utan istället 
utbytt av just ett spektakel. 

6 Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Pierre Bourdieu, 2010, Routledge
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Efter att besökt hemsidan för föreställningen kan man snabbt konstatera att mycket
förändrats i Rudyard Kiplings saga och att denna version är en betydligt mer 
fartfylld postmodern historia som är minst sagt mer spektakulär. Så här beskrivs 
uppsättningen på hemsidan:

Hong-Kong-action, disco och djungelvrål. Mowgli och hans fosterföräldrar 
Baloo och Bagheera flyttar in på Sergels torg igen. Året är 2107. 
Tunnelbanan har pajat, de svartvita plattorna syns knappt för allt skräp. 
Storstaden har blivit en djungel. Och apbratsen håller på att ta över stan. 
Succéregissören Alexander Mørk-Eidems framtidsversion av Kiplings 
klassiker är en fartfylld och charmig familjeföreställning kryddad med musik
av Eric Gadd. Den hade premiär 2007 och har bedårat både kritikerna och 
publiken sedan dess.7

Bara denna text berörande vad det är för någonting de visar upplevs spektakulär. 
Under texten finns dessutom en mängd bilder från föreställningen, där man lyfter 
fram hur kryddad föreställningen är jämfört med originaltexten. Bilderna visar 
karaktärer som ser ut som folk från Rocky Horror Picture Show (1975) i en värld 
som ser ut som New York i Warriors (1979) ihopblandat med karaktärer från Kill 
Bill (2003) och en gammal Che Guevara. Man poängterar även att musiken är 
skriven av Eric Gadd. Då finns det ett namn utanför teatervärlden att relatera till.

Just nu går även musikalen Priscilla Queen of the desert på Göta Lejon. Det har 
visats reklamfilm för den i över en månad på TV och plakat sitter uppe över 
Stockholm. Den stora PR satsningen runt musikalen vittnar starkt om en 
kommersiell satsning i stil med rockkonserter eller större idrottsevenemang. För att
överleva bland konkurrenternas utbud av helgsnöjen krävs en satsning därefter. 
Man är också väldigt noga med understryka att det faktiskt är kända ansikten med 
på scenen. En chans att få se kändisar i verkligheten är alltid attraktivt och 
säljande. Att ställa sig inför frågan om man vill gå med familjen på musikal eller 
landskamp i fotboll kanske inte lika ofta är till musikalens fördel som om man kan 
ställa Pernilla Wahlgren och Björn Kjellman mot Johan Elmander och Zlatan 
Ibrahimovic. Pernilla Wahlgren var ju himla rolig i melodifestivalen förra månaden
och Zlatan Ibrahimovic är ju skadad inför matchen. Den är ju dessutom baserad på 
en film som blev Oscarbelönad. På hemsidan där man säljer biljetter till 
föreställningen finns stort och stolt 11 citat från goda recensioner av olika stora 
nationella tidskrifter,8 så man ser tydligt att det är någonting som är relevant och 
inne. Allt detta är exempel på och delar av vad jag menar eftersträvar vara det 
spektakulära. 

7 http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Evenemang/Djungelboken/, 20/2 -14

8 http://www.gotalejon.se/forestallningar/priscilla-queen-of-the-desert-the-musical/ 20/2 - 14
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Hur kommer det sig att den här typen av kultur blir allt vanligare? Jag tror det 
finns en del att hämta hos Guy Debord för att förstå detta och dess koppling till 
samhället i övrigt. När Gertrud Sandqvist professor i teori och historia inom Visual
art vid Lund universitet skrev om problematiken 1997 så konstaterade hon att        
”…exempelvis den konst som idag kallas politiskt korrekt i USA, den växte fram 
lavinartat när kongressen i USA via Jesse Helms förbjöd eller stoppade det statliga 
stödet till konst.”9

Bertolt Brecht

Bertolt Brecht är sannolikt den teaterteoretiker som starkast kritiserat och 
motarbetat spektakelkulturen både inom teater och samhället i stort. Samtidigt som
han också utmanade de klassicistiska teater och drama teorier och strukturer som 
han ansåg höll konsten tillbaka. Detta är en form av kritik som jag saknar i 
Kulturinstitutionernas rapport från idéseminariumet om teaterns kris, ett 
ifrågasättande kring huruvida institutionernas ideal från 1800-talet som de talar om
verkligen är någonting önskvärt att värna eller eftersträva. 

Die Dreigroschenoper är som känt en tolkning av John Gays the Beggar's Opera 
från 1728. Pjäsen hade som motto frasen: Nos haec novimus esse nihil, vilket 
översätts till ungefär: Vi känner dessa som ingenting. Vilket anspelar på 
finkulturens och adelns syn på tiggare.10 Mottot för pjäsen var någonting som 
Brecht ville behålla och utarbeta ytterligare i sin tolkning. Båda verkens relation 
till den fina kulturens klasstillhörighet och elitism finns påtagligt redan i namnen. 
The Beggar's Opera betyder inte att det är en opera uppsatt av tiggare eller dylikt, 
utan att det är en opera för de mest utblottade i samhällets botten. Även namnet på 
Brechts version, Die Dreigroschenoper (Tolvskillingsoperan) baseras på idén om 
en lättillgänglig opera till ett lågt pris. Men produktionen i sig var inte 
nödvändigtvis riktad mot endast proletärer och revolutionärer etc. utan Brecht ville
även kunna porträttera borgarklassen i Weimarrepubliken för de själva, genom att 
förflytta deras smak, ideal och moral till kriminella kretsar i ett parodiskt 
viktorianskt England.11 Brechts teoretiska ramverk, den Episka teatern, handlar i 
grunden om att göra pjäsen lättåtkomlig, naken och begriplig. Men för att kunna 
genomföra detta måste vi släppa vad vi håller som sanning, både gällande vad 
teater är och hur den mäts, men även i samhället i stort och hur vi ser på världen. 

9 Kulturinstitutioner - kris och förnyelse, Rapport från ett idéseminarium, Stiftelsen framtidens 

kulturs programområde, sid. 44 1997

10 Brecht on theatre – the development of an aesthetic,  sid. 43 Willet John, 1964 New York, Hill 
& Wang

11 The Threepenny Opera, Brecht Bertolt, sid. 53 2013 London Bloomsbury
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Om teaterns förutsättningar och anda styr utformningen av verket så handlar 
produktionen om att tillhandahålla och eftersträva den kvalité publiken förväntar 
sig. Alltså bedöms verket utifrån den stora teaterapparaten och produktionen finner
sig i en situation där man söker kvalitetsstämpel och publik genom att anpassa sig 
efter dessa standarder, snarare än att eftersträva att förändra eller direkt 
tillintetgöra apparatens diktatur. Brecht gjorde sig ett namn tidigt genom att 
kritisera den rådande storhetstiden av illusionsteater, och all form av realism 
tydligast karaktäriserat av Max Reinhardt och Konstantin Stanislavski med sin 
starka betoning av nöje och eskapism. Han tog samtidigt avstånd från den samtida 
expressionismen då den adresserade publikens känslor i första hand och inte dess 
intellekt. Han menade att dessa intentioner och metoder var för hela samhället 
kontraproduktiva och att publiken manipuleras och tvingas in i sin passiva roll. 
Brecht kategoriserade samtliga dessa under termen dramatisk teater och ställde 
dessa i relation till sin egen episka teater, senare även kallad dialektisk teater. Det 
är lättast att förstå dessa teorier om man börjar med att direkt jämföra element med
motsvarigheten inom den dramatiska teatern så som t.ex. Stanislavskis realism.12 
Till att börja med så lägger den episka teatern större vikt vid sitt grundläggande 
narrativ än själva handlingen i pjäsen, och det är inte fel att påvisa ideologiska och 
etiska värderingar väldigt tydligt. Man gör allt för att nå publiken som rationella 
tänkande varelser och inte på ett känslomässigt eller andligt plan etc. När den 
dramatiska teatern presenterar sin publik för det kompletta verket vill den episka 
snarare behandla sin publik som en åskådande blivande aktör vars sinne skall 
inspireras och utmanas. Sensationen blir en utmaning till ställningstagande, 
upplevelsen blir ett bemötande, förslagen argument och behandlingen av den 
mänskliga naturen förändras från självklar kontext till den huvudsakliga 
frågeställningen. En stor utmaning för den episka teatern är att undvika att 
innehållet och uttrycket blir moraliserande eller sentimentalt men samtidigt låta 
moral och etiska frågor stå i centrum. Detta på ett vis som möjliggör reflektion och
tanke men framförallt ställningstagande och ultimat till handling. Kopplingen 
mellan pjäsen och den samtida verkligheten är nyckeln. Därav bör aldrig scenen 
eller pjäsen antyda någonting annat än att det är just en teater, en artificiell 
situation. På så sätt är Brechts teater i första hand didaktisk. Han arbetade mycket 
med att finna en balans mellan det didaktiska och det underhållande, vilket han 
trots allt förstod var av stor vikt. ”How can the theatre be entertaining and at the 
same time instructive? How can it be taken out of the traffic in intellectual drugs 

12 Brecht on theatre – the development of an aesthetic,   Willet John, sid. 37 1964 New York, Hill 
& Wang

     [Stanislavski var en rysk skådespelare och teaterteoretiker som starkt influerade den moderna 
teatern och framförallt skådespelet genom att extremt noga granska kroppsspråk, rörelser och 
interaktion. Han utvecklade det vi kallar Stanislavskis system, som tydligt redogör hur olika 
känslor och humör spelas för optimal realism på scenen.]
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and transformed from a place of illusion to a place of insight?”13 Det är när man 
läser texter och citat som detta man börjar förstå Bechts egna komplexitet och att 
han nog var medveten väldigt tidigt om att det krävs kompromisser i hans arbete. 
Att detta inte alls är någonting som nödvändigtvis fördärvar resultatet och 
intentionerna på sikt utan i högsta grad tillför. Se till exempel på Socialrealismen 
som var stor vid samma tid och även den hade samma intentioner och ideal socialt,
fast med helt andra tillvägagångssätt. Så det fanns då som nu revolutionära teatrar 
som gick emot Brechts metodik, men framförallt förändras världen och med den 
publik och förutsättningar, så den episka teatern fungerade kanske på önskat vis på
sin tid och i sin kontext. Men idag skulle resultatet och mycket av attraktionen 
likna att gå på ett museum. Att få se, känna igen och förstå, men framförallt, 
förvänta sig en metod och ett uttryck. Hur bör då den episka teaterns intentioner 
eftersträvas och uppnås i vår samtids kontext?  

Marxismen & Dialektisk materialism

Brecht skall ofta ha sagt att Karl Marx teorier och dialektik är det ända sättet att 
ens kunna närma sig att förstå sig på världen, och att genomföra episk teater utan 
marxismens närvaro är en omöjlighet. Brecht var en mycket stolt marxist liksom 
många andra involverade i denna eras teaterscen och kopplingarna mellan Brecht 
och Marxismen är någonting som inte får gå förlorat om pjäsen ska lyckas hållas 
vid liv både som litteratur men även vid utförandet av de konkreta elementen. 
Detta skall lyftas fram med stolthet med hjälp av den revolutionära estetiken, men 
även finnas som grund för hela den värld som byggs på scenen, då pjäsen utspelar 
sig i en värld av starkt påvisade dialektiska strukturer. 

13 The Threepenny Opera, Brecht Bertolt, sid.30 2013 London Bloomsbury
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Episk teater

Verfremdungseffekt

Der Verfremdungseffekt14 har kommit att spela en stor roll i utförandet av den 
episka teatern. Det finns egentligen ingen helt korrekt översättning från tyska så 
därav brukar den i texter på andra språk oftast betecknas V-effekten. Målet med 
detta är att på olika vis distansera publiken från de händelser som utspelar sig på 
scenen. Genom att distansera publiken från dramat kan denna fokusera mer på att 
analysera och förhålla sig till vad som försiggår. Detta gjordes på ett antal olika 
vis. Ibland kunde man helt enkelt öppna upp en scen med att berätta hur scenen 
kommer att sluta, ifall någon kommer att dö eller någonting liknande dramatiskt 
inträffar. På så vis är publiken besparade mödan att bli chockade eller emotionella 
och kan direkt börja tänka kring vad detta betyder och innebär. Andra vis att arbeta
med V-effekten är mindre påtagliga och eftersträvar att påvisa teaterns artificiella 
och fejkade natur. Detta genom att till exempel inte dölja linor och konstruktioner 
bakom scenen eller låta funktionärer röra sig och utföra sina arbeten fullt synligt. 
En annan metod är att skala av scenen från det uttryck som antas finnas i 
skådespelets rum och istället adressera publiken genom scenografin. Till exempel 
genom att tillåta saker i scenografin att inte alls se ut som någonting särskilt och 
framförallt inte som vad det nu antas vara.

Montage

Montaget man använde sig av inom den episka teatern är baserad på den ryska 
revolutionära filmteoretikern och regissören Sergei Eisensteins teorier. Eisenstein 
menade att klippning mellan bilder inom film inte endast är ett sätt att ta sig från 
tagning till tagning utan att det i klippningen mellan tagningar uppstår någonting 
utöver det dessa bilder ensamt visar. Att kombinationen av intryck skapar en egen 
bild med ett värde som starkt influerar filmen i stort. Detta är en metod som ofta 
använts för att skapa och förstärka metaforer inom främst medium innehållande 
bilder av olika slag.15 Dramaturgin i den episka teatern är ofta högst antilinjär och 
pjäserna utformas så att var scen står för sig själv i relation till övriga scener.16 
Dessa scener redovisades en efter en på ett vis där varje del tillåts vara en helhet i 
sig själv. Övergångarna där emellan görs medvetet svårbegripliga och komplexa 
för att rama in och särskilja delarna. Detta lämnar publiken med endast ett antal 
segment, och de måste själva arbeta och se över dessa för att få ut någon form av 

14 The Threepenny Opera, Brecht Bertolt, sid.38 2013 London Bloomsbury

15 Film art – an introduction fifth edition, Thompson Kristin Bordwell David, sid.456-459, 1996 
US McGraw-Hill Inc.

16 The Threepenny Opera, Brecht Bertolt, sid.47 2013 London Bloomsbury
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helhet. Detta gör att en flexibilitet i scenografin blir ytterligare nödvändig och 
möjligheten att tilldela scenernas rum dess identitet med mindre gester 
obligatorisk. En annan typ av montagemetod är projektion av olika fenomen som 
på olika vis berör eller kombineras med scenen. Detta är en metod som användes 
flitigt av framförallt Erwin Piscator under dennes dokumentärteatrar just för att 
understryka innebörd och scenens dokumentära värde.17 Ofta inleddes och pjäserna
med en direkt föreläsning om ämnet med tillhörande projektion för att på så sätt 
kunna gå ifrån de uppenbara kopplingarna senare och inte störa pjäsen i sig. Om 
ståndpunkt och frågeställning direkt redogörs kan pjäsen sedan handla om i princip
vad som helst och fortfarande konstant tas in och behandlas utifrån 
frågeställningen.18 Die Dreigroschenoper är ett exempel på detta då man ofta 
ersätter den inledande instrumentala ouvertyren med akt tvås final, Balade 'uber 
die frage; Wovon liebt der mensch, just på grund av dess tydliga formulering av 
pjäsens problematik och narrativ. 

Gestus

Gestus är en stor del av den skådespelarteknik man använde sig av, där man 
återigen står i absolut kontrast med realismen. Att ”bygga” sin karaktär som en 
social varelse och totalt undvika att nå dess psykologiska rötter som individ är 
målet och man ska i högsta grad undvika att gå in i sin roll. Skådespelarens roll är 
att redovisa (darstellen) karaktären snarare än föreställa (vorstellen) denna.19 
Gestus är i princip de essentiella drag karaktärens situation eller tillstånd kräver. 
Man vill lära sig redovisa dessa på ett så tydligt vis som möjligt, utan att spela ut 
helheten och riskera ta fokus från pjäsen och dess narrativ med sina 
skådespelaregenskaper.

Avgränsningar

Att inkludera och genomföra alla pjäsens akter och scener förstod jag snabbt skulle
bli ett alldeles för stort och tidskrävande projekt, jag har därför avgränsat mig till 
att arbeta med pjäsens första akts två första scener. Men för att utförandet ska vara 
realistiskt och relevant så har jag haft samtliga scener i åtanke vid utförandet, så 
grundkompositionen på scenen skall fungera genom hela pjäsen, men jag har 
endast arbetat med belysning, möblering och annan anpassning utifrån dessa två 
första scener. Gällande scenkläder har olika studiebesök och intervjuer gett olika 
svar gällande scenografens delaktighet. Dock så är val av kläder och dess färg etc. 

17 The Political theatre, Piscator Erwin Rorrison Hugh red. Sid.91 1980, London Methuen Drama

18 The Political theatre, Piscator Erwin Rorrison Hugh red. Sid.45 1980, London Methuen Drama

19 Brecht on theatre – the development of an aesthetic, Willet John, sid.245 1964 New York, Hill 
& Wang
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någonting som påverkar helheten, så jag vill inte avgränsa mig helt från detta. 
Lösningen blev att grundläggande förslag redovisas genom skisser av karaktärer 
inklusive färgexempel. Projektionen har avgränsats till att endast påvisa förslag till
två av sångerna.

Gestaltningsprocess

Som jag tidigare konstaterat kommer scenografins uttryck kräva någonting utöver 
den traditionella episka teatern, då denna själv blivit ett fenomen och ett spektakel.
Detta uttryck kom ur intentioner som fanns hos Brecht och Piscator och hela den 
tidens teaterrörelse. och det är dessa intentioner en stor del av utmaningen handlat 
om att representera i vår tid. För att lösa detta har estetiken blandats upp med 
uttryck från andra sorters revolutionär konst och liknande (se bilaga 4 och 5), där 
uttrycket ofta varit enkelt och robust i sin materialitet och med mycket kontraster i 
färger, material och detaljer med helfärgade ytor som bakgrund med något mer 
detaljerat objekt i kontrast framför. 

Ursprungstanken och målet var att skapa en politisk och antispektakel-scenografi. 
Detta ville jag uppnå genom att arbeta utifrån den episka teaterns grundpelare fullt 
ut. Problematiken i detta är att denna teaterform och metodik är idag erkänt 
högkulturell, och att helt återskapa det idag vore ren pastisch, strippad på både sin 
spänning och mening och i högsta grad ett spektakel på sitt sätt. Så hur är det då 
möjligt att skapa en teater som uppfyller detta? För att fullfölja projektet och 
kunna skapa en scenografi som besitter denna typ av politisk laddning är det högst 
relevant att förstå och erkänna den hegemoni som utgör projektets kontext. 
Teaterapparaten är beroende av publik och en viss attraktion. Detta hegemoniska 
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dilemma är givetvis inte begränsat till teater, utan sträcker sig snarare över hela 
samhället, så visst kan man säga att dessa förutsättningar är en del av den 
problematik projektet och pjäsen hanterar. Men att gå hela vägen och totalt låsa ut 
teaterns attraktion och till viss mån just, spektakel, vore ett tafatt misslyckande. 
Men dessa förutsättningar skapar även utrymme att utmana Brecht och framförallt 
Erwin Piscator då de menar att det politiska och revolutionära teatern endast är 
funktionell när dessa krav uppfylls.

Kontext

Mellan Nora och Hällefors ligger det en gammal herrgård med tillhörande lada 
byggd 1875. I denna lada har Magnus Wetterholm teatern Stadra Sommarscen där 
man genomfört teateruppsättningar under flera års tid. Det är en scen med många 
besökare från Örebro län och Bergslagen, men även andra platser. Det som gjorde 
mig intresserad av att arbeta utifrån denna scen var dels dess storlek. Det är en 
ganska liten scen med en bred på 9,5m, och med under 3m till tak. Men trots det 
låga taket har bänkraderna en lätt sluttning. Dock var det som gjorde mig mest 
intresserad av lokalen de fyra pelare som befinner sig på scen. Dessa bidrar inte 
endast med en egen rumslighet mindre rumslighet utan även en konkret närvaro av
verkligheten på scen. Dessa pelare utgör på egen hand en stark V-effekt och att 
arbeta runt dessa, utan att förklä eller maskera de för pjäsen, ger intressanta 
förutsättningar. 
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Under besöket diskuterade jag och Magnus Wetterholm mycket om förutsättningar
och för- och nackdelar att spela på scenen. Han poängterade specifikt att det är 
väldigt svåraggerat ut mot sidorna av scenen och att det där är svårt att få 
publikkontakt.

Krav på scenografin

Ett krav jag ställde på scenografin direkt efter att jag läst manuset var möjligheter 
till nivåskillnader att röra sig över. Denna typ av komposition stärker spelets mer 
abstrakta element, så som psykologiskt övertag, undergivenhet, makthierarkier etc.
vilket är en stor del av pjäsen. Här finns det stora möjligheter att arbeta kring       
V-effekten genom att låta dessa nivåer adressera publiken i första hand som 
konkreta representationer för dessa och inte någonting konkret i pjäsens tid. Detta  
genom att ge dessa minimalistiska uttryck som inte är möjliga att direkt identifiera.
Det ger i sin tur varje scen chansen att använda sig av samma grundstruktur, där 
skådespelet och scenen tilldelar rummet dess identitet. På så sätt kan man lätt 
använda sig av montagedramaturgin i pjäsen, och placerar konstant åskådaren i en 
roll då denne måste tänka om vad scenen inte bara säger utan även vad den 
föreställer. Genom att använda sig av olika nivåer på scenen att röra sig över 
påverkar man även skådespelets förutsättningar. Gestus metodiken blir här nästan 
omöjlig att kringgå då karaktärer konstant ser upp eller ner mot varann eller på 
andra sätt får ett påverkat kroppsspråk och hållning under spelet. 
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Scenen ska även kunna ge antydningar till tolkningsbar miljö och bakgrund. Därav
är utformningen lätt inspirerad av konturerna av en skyline av hus, vilket de även 
anpassats efter till senare i pjäsen, då det är en jakt på hustak. Relationerna mellan 
formerna är först framtestade som ren komposition, men sedan även justerade för 
att vara möjliga att interagera med i skådespelet. Den lägsta platån är anpassad så 
att man både kan stå på den utan att nå taket, men även så att om man sitter på en 
stol på den är fortfarande huvudet högre upp än de som står på scengolvet. Nästa 
platå är i sin relation till platån under så att höjden blir som ett standardhögt bord. 
Nästa kropp är så att man ska kunna luta sig mot den som mot en husvägg, men 
utan att den ska nå ända upp till taket.

Marxismen & Dialektisk materialism

Kopplingarna mellan Brecht och Marxismen är någonting som inte får gå förlorat 
om pjäsen ska lyckas hållas vid liv både som litteratur men även vid utförandet av 
de konkreta elementen. Detta skall lyftas fram med stolthet med hjälp av den 
revolutionära estetiken, men även finnas som grund för hela den värld som byggs 
på scenen, då pjäsen utspelar sig i en värld av starkt påvisade dialektiska 
strukturer. Därav är hela scenen uppbyggd som just den Marxistiska dialektiken20, 
med basis (bas) och überbau (överbyggnad) som utgångspunkt och med tre tydliga
klasser i överbyggnaden. Basen är målad i en klar röd färg för att påminna om dess
fundament i muskelmassa, kött och blod, men även för att symbolisera 

20 Base and Superstructure, Harman Chris, sid. 3-44 International Socialism, No. 32, Summer 
1986,
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dialektikens eviga revolutionära spänning. Kombinationen med den klarröda basen
och överbyggnadens mörkgrå nyans är inspirerad av revolutionära och 
socialistiska affischers uttryck och grafiska styrka. Av samma anledning är 
överbyggnaden utformad och inspirerad av inte bara konturerna av husbyggnader 
utan även siluetten av en industri. Detta för att ytterligare förtydliga pjäsens 
didaktik och socialistiska proletära anda.

Belysning

Även ljussättningen används utefter att förtydliga hierarkier och kontraster i både 
pjäsens text och kompositionen på scen. Ljus är någonting som i original-
manuskriptet används lingvistiskt som metafor för hierarkier och klasser. Pjäsens 
sista sång är ett gott exempel på detta, där den avslutande frasen lyder;

Denn die einen sind im dunkeln 

und die andern sind im licht 

und man siehet die im lichte 

die im dunkeln sieht man nicht 

En personlig översättning blir ungefär: Somliga lever i mörker, andra lever i ljus, 
man ser de i skenet, men aldrig de i skuggorna. Detta syftar givetvis på 
underklassen i samhället som porträtteras i bland annat tiggare och prostituerade i 
kontrast mot de rika omoraliska och korrupta. I ljussättningen av pjäsen är inte 
underklassen utan belysning, men med ett kallt filter som ger känslan av månsken, 
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kyla och mörker. Detta ger ett utsatt uttryck i kontrast mot det varma gula ljus som 
belyser de karaktärer som står högre i hierarkin. På grund av lokalens starkt 
begränsade möjligheter för lampor och ljus så ställs lampor parallellt så att båda 
sorters ljus kan erbjudas på samma plats vid olika tillfällen. För att få de rätta 
nyanserna på färgerna använder jag mig av de 3 ljusfilter från Lee Filters som syns
här nedan..
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Rekvisita

När modellen av scenen målats och börjat bli klar blev det tydligt hur det 
avmaterialiserade utförandet uppfattades som platt och enhetligt. Det behövdes 
någonting på scenen med en tydlig materialitet i kontrast mot detta för att ge 
ytterligare en dimension. Därav valde jag att tillföra en omålad låda inspirerad av 
traditionella packlårar som pjäsens narratör står på under ouvertyren och vid  
uppträdandet av den inledande sången Die moritat von Mackie Messer som denne 
framför. Lådan är gjord i dimensionerna så att när den ställs på högkant blir den ett
bord som senare används vid Mackie Messer och Polly Peachums bröllopsfest i 
hamnlagerlokalen. Tanken är att utöver fyra pallar är denna låda den enda lösa 
möbleringen som kommer att behövas under pjäsens samtliga akter.
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Scenkläder

Vid val av scenkläder har jag hållit kvar tanken om att skapa kontrast mellan de 
klasser som representeras på scenen. De fattiga tiggarna är alla klädda i 
jordfärgade nyanser och färger så som brun, mörkgrön och mörkare gult. Männens 
kavajer är lite illa sittande och slitna. Kvinnorna bär slitna sjalar och skynken eller 
tyger över sig. Mackie Messer och hans gäng är klädda i rena fina svarta kavajer, 
vita skjortor, västar, rockar och kostymbyxor, med blanka skor och fina svarta 
hattar. Deras uttryck skall kännas av dresscode black tie och Mackie Messer bär 
sina karaktäristiska vita handskar. De prostituerade är klädda ganska stereotypt 
med klar färger och utmanande kläder från början av 1900-talet. Celia Peachum är 
klädd som en finare lady från 20-talet och Jonathan Peachum är klädd i både de 
rena propra uttrycket likt Mackie Messer blandat med lite mer dunkla färger för att
ge intrycket av att han försöker se mer folklig ut för sin verksamhet med Londons 
tiggare. Polly Peachum har ett mer oskyldigt utseende med en röd 20-talsklänning 
i ett lite flickigare utförande än sin propra mor. Jag har blandat 1900-talets tre 
första decennier och lite senare 1800-tal vid val av karaktärernas kläder. Även 
detta för att förtydliga deras klasstillhörigheter och hierarkier. Jag ville att 
tiggarnas utstrålning skulle genomsyras av fattigdom och utanförskap, vilket känns
starkare i bilder av fattiga från sekelskiftet än till exempel 20-30 talet. Medan de 
rikare karaktärerna har ett mer typiskt 20-tals utseende då detta utseende 
fortfarande används som symbol för kapitalism och girighet (se Bilaga 3).

 

21



Döda zoner

Då de bakre hörnen av scenen enligt Wetterholm var mer eller mindre obrukbara 
för skådespel var det en stor frågeställning kring vad dessa skall göras av. Det 
vänstra hörnet är upphöjt och målat i en klar röd färg för att hjälpa till att lyfta 
fram partiet samt skapa en egen rumslighet. Dessutom är denna del av scenen 
mestadels anpassad för orkestern, därav är platån utformad så att dess sidor är 
trappsteg. På så sätt kan musiker stå på tre rader och fortfarande inte skymma 
varandra. På andra sidan scenen står en skärm. Denna skärm har flera funktioner, 
dels är det direkt en avskärmning av ytan bakom. Hörnet som är mer eller mindre 
obrukbar för skådespel är avvarat för skådespelare, nästan som ett gömställe. Även
förvaring av pallar etc. Skärmen är även avsedd för projektion. Projektion av olika 
slag var någonting man experimenterade mycket med inom den episka teatern och 
framförallt i Erwin Piscators politiska och dokumentära teater.21 Det användes 
flitigt även i Brechts senare uppsättningar och ofta för förstärkande av V-effekten 
genom att visa texter som förklarade scener eller scenens koppling till verkliga 
händelser eller människor. Metoden byggde på att under pjäsen direkt annonsera 
publiken med meddelanden. I den här scenografin används både visningen av 
bilder etc. för att förstärka framförallt sångernas innebörd. (Dock så har jag 
avgränsat mig till projektion åt endast en sång.) Framför skärmen finns det en låg 
platå att stå på, gjord för att efterlikna en trottoar. Projektorn är placerad bakom 
skärmen, så detta möjliggör även att skådespelare kan spela ståendes på trottoar-
platån med projektionen som bakgrund. Projektionen används även för 
skuggskådespel, vilket är en god metod för att redovisa till exempel distans eller 
mörker. 

21 The Political theatre, Piscator Erwin, Hugh Rorrison red. sid.188 1980, London Methuen 
Drama
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Till exempel om någon i pjäsen ser någon närma sig på avstånd och inte kan 
avgöra vem denna är, är det väldigt effektivt att visa denna karaktär genom endast 
ett skuggspel. Genom att kunna spela med dessa metoder som understöd blir denna
annars svårspelade halva av scenen förstärkt rent visuellt och når på så sätt ut till 
publiken på ett annat sätt än om det bara var en ensam skådespelare som spelade. 
Även den här idén kommer från inspiration av socialistisk, kommunistisk och 
anarkistisk affisch-estetik. Genom att låta vissa karaktärer spelas endast som 
skuggor kan man skapa intressanta kompositioner och kombinationen av två- och 
tredimensionalitet resulterar i kontraster. 

Projektion

För att understryka pjäsens och scenernas koppling och relevans år 2014 har jag 
valt att använda mig av projektion av bilder som återkopplar scenens problematik 
och till motsvarande etiska dilemma idag. För att undvika att göra som Mörk-
Eidems Djungelboken-uppsättning och helt enkelt flytta handlingen till vår samtid 
så begränsas dessa kopplingar till endast det tidsrum som adresserar publiken. 
Samtliga av dessa projektioner bryter fjärde väggen och påverkar på så vis aldrig 
skådespelet i sig. För att aldrig projektionen ska ta fokus från skådespelet har jag 
även begränsat mig till stillbilder som snabbt kan tas in av åskådaren. 

It will not always be necessary to give priority to the message the 
author intended, On the contrary, as soon as the public and the theatre 
has worked together to achieve a common desire for a revolutionary 
culture, almost any bourgeois play, no matter whether  it demonstrates 
the decay of bourgeois society or whether it brings out the capitalist 
principle with special clarity, will serve to strengthen the notion of the 
class struggle and to add to our revolutionary understanding of its 
historical necessity. Such plays could well be preceded by an 
introductory lecture which would prevent misunderstanding or an 
undesirable effect.22

Just en inledande föreläsning är inte någonting som känns önskvärt i detta projekt 
men principen är någonting som kan hjälpa till att tidigt i pjäsens inledning få in 
dess intentioner och ställningstagande på ett tydligt vis. Att till exempel under den 
inledande sången, Wovon liebt der mensch växla löpsedlar och bilder på olika typer
av miserabla livsöden i vår tids Sverige med löpsedlar om skandalöst stora bonusar
och storföretags skattefiffel och etc. Bara genom att visa den typen av bildspel till 
musikstycket skulle starkt stärka hela pjäsens politiska prägel och få publiken att 
konstant väga vad de ser mot hur det ser ut i vårt samhälle idag. Men även om 
detta skulle täcka en stor del av den fundamentala kritiken i pjäsen så krävs det 

22 The Political theatre, Piscator Erwin Rorrison Hugh red. Sid.45 1980, London Methuen Drama
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dock särskild projektion för de enskilda scenerna, då samtliga dessa tar upp olika 
etiska dilemman på samhälleligt plan eller i den mänskliga naturen.

Morgenchoral des Peachum

I scenens korta inledande sång beskyller Jonathan Peachum de fattiga själva för sin
livssituation och menar att deras slöa livsvanor och okristliga leverne är 
anledningen till detta. Efter detta talar han om hur hans verksamhet går sämre och 
att de fattiga han utnyttjar måste bli bättre på att uppfylla de rikas krav på allt från 
hur de ser ut till hur de talar eller vart de är. Om de inte lär sig att bete sig som de 
blir tillsagda kommer de själva och hans organiserande verksamhet att förlora på 
detta. Denna tydliga kritik mot korporativismen är i högsta grad någonting som är 
relevant och bör belysas idag. Ett tydligt exempel på en stor kontrovers berörande 
detta är när den dåvarande kommunfullmäktige för vänsterpartiet i Örebro län 
Markus Allard liknade Stefan Löfvens uttalande vid sitt första maj-tal 2013; ”Jag 
vill att Sverige ska vara en ledande kraft för ett globalt handslag mellan arbete och 
kapital.” med Adolf Hitler. Det är givetvis i högsta grad ett korporativistiskt 
uttalande från Löfven som går fullt i linje med Fascismens makroekonomiska 
system. Strax efteråt skrev Daniel Wiklander en artikel i Arbetaren om det hela där
han bland annat skrev:

 ”Vi behöver skapa ett globalt handslag mellan arbete och kapital”, 
sade Stefan Löfven på kongressen, och det är ett uttalande som säger 
otroligt mycket om 2010-talets socialdemokratiska ideologi. Idén om 
korporativismen som den utformades i Saltsjöbaden 1938 
sammanfattas inte mycket bättre än så. Den ”samförståndsanda” man 
är så nostalgisk kring är som bekant död, men uppenbarligen vill inte 
de som leder Socialdemokraterna i dag något hellre än att återuppliva 
den.

...Korporativismen innebär alltid en kapitulation inför de 
kapitalistiska ägarförhållandena, men de konkreta resultaten kan 
naturligtvis variera utifrån parternas styrkeförhållanden.

Ska det vara någon mening alls måste arbetarrörelsen vara beredd att 
sätta hårt mot hårt.”23

Det som gör uttalandet och allt omkring det än obehagligare är att det inte är 
någonting konstigt, korporativismen har länge varit en del av socialdemokratin och
folk finner det ofta inte som någonting konstigt. Istället blir det väldigt 
kontroversiellt att påvisa det faktum att det är någonting de delar med både 
Nazismen i Tyskland och Mussolinis fascism. Vad jag vill påvisa i den här scenen 

23 Arbetaren, Wiklander Daniel publ. 11 maj 2013 - http://arbetaren.se/artiklar/stefan-lofvens-
forsiktiga-mittenvag/
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är det faktum att dagens socialdemokrater åter börjar lukta av de gamla pamparna. 
De missköter sin roll som ”arbetarparti” och sviker ännu en gång den klass de 
påstår sig representera. Löfvens uttalande borde ha blivit en lika stor kontrovers 
som den klassiska bilden av Hans Ericson på semester i Francos Spanien mitt 
under LO's uttalade bojkott av nationen. Därav placeras Löfvens ansikte på det 
klassiska fotografiet. Kollaget är gjort på ett vis där skärpan bilderna emellan 
skiljer sig och ansiktet sitter även lite snett så örat från originalbilden anas. Detta 
för att återknyta till den episka teaterns metod och understryka att bilden ska vara 
en tankeväckande liknelse och inte att jag anser dessa vara samma etc. 

Seeräuber Jenny

I den här sången sjunger Polly Peachum om hur hon förväntas vara och göra vissa 
saker av samhället och främst av männen. Det är i högsta grad en antipatriarkat 
sång om feminism och revolution. Hon drömmer om hur hon ses segla in i hamnen
med ett stort fartyg med segel och kanoner och hur hon från fartyget skjuter ihjäl 
män. Senare i sången har hon tagit män till fånga och får sin stora hämnd när hon, 
efter alla gånger hon beordrats städa och under uppgiftens gång blivit antastad och 
förnedrad, får se de i ögonen och beordra att alla ska avrättas. Under sångens gång 
projekteras bilder på viktiga kvinnliga revolutionärer, tänkare och filosofer medan 
scenens bakre del belys med ett rött sken. Sista refrängen sjunger Polly Peachum 
ståendes framför skärmen mot en bakgrund av en röd fana. Att projektionen visar 
klassiska och viktiga kvinnor och inte samtida händelser eller relevanta 
personligheter är för att feminismens historia och intellektuella tyngd måste 
belysas. Känslan av ett stort, stolt och viktigt arv måste näras och den långa kamp 
som bedrivits får aldrig glömmas.
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Hållbarhet och livscykel

Det fanns tidigt i projektet en tanke om att man ska kunna flytta scenen och 
uppsättningen och sätta upp den i princip vart som helst. Detta finns fortfarande 
kvar och är möjligt med delar av scenen, för att efter att den gått på Stadra vara 
möjlig att spela upp på allt ifrån skolor till industrier. Att nå ut med pjäsen på detta 
vis känns väldigt rätt och enigt med Brechts egna dröm om teaterns roll i 
samhället. Allting förutom den röda platån där orkestern står är relativt lätt och 
enkel att flytta då allt är sammansatt av så lite och tunt material som möjligt utan 
att kompromissa dess hållfasthet. Om materialet någon gång skall slängas eller 
monteras ner för återanvändning så är detta inget stort projekt då allt är bestående 
ihopskruvat trä, förutom skärmen för projektion som är ett tygstycke uppsatt på en 
ram av trä. I och med att allt är i trä sorteras alltihop som brännbart eller så kan allt
köras till soptippen och slängas utan att riskera svårnedmonterade delar av andra 
material. Allt målas med färgen Servalac Aqua Matt från Alcro som är en 
vattenbaserad svanenmärkt täckfärg för trä och metall. Den innehåller inga starka 
lösningsmedel så som till exempel lacknafta.
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Resultat
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Diskussion

Att fortsätta arbeta kring de undersökningar Brecht skrivit om berörande att finna 
en balans mellan underhållning och didaktik, mellan sensation och upplysning är 
nog ett oändligt arbete och en frågeställning aldrig kan sägas vara löst. Men att se 
över hur man på olika håll arbetat med politiskt kopplad konst av olika slag och 
pussla ihop dessa i olika konstellationer tror jag kan leda till ett oändligt antal 
intressanta uttryck. Att kompromissa de så tydligt utmålade lagar som denna 
teaterrörelse arbetade med känns lika syndigt som det känns nödvändigt och jag 
har börjat känna att det är en omöjlighet att återskapa det man gjorde i Tyskland på
20- och 30-talet på ett värdigt vis och att det kanske är så att det är just i 
kompromisserna, omarbetningar och kombinationer som man bäst kan både återge 
pjäserna dess kraft, men även på ett ärligt sätt sträva efter dess intentioner. Det är 
ett faktum att många menat att det krävs attraktion och en smula spektakel för att 
skapa intresse, engagemang och styrka i de revolutionära rörelserna. Se till 
exempel på de grafiska konstnärliga uttryck som använts genom tiderna i 
revolutionära eller befriande sammanhang är de i högsta grad laddade emotionellt. 
CNT-FAI's affischer under spanska inbördeskriget har ett medvetet uttryck med ett 
starkt expressionistiskt värde. Samma gäller ett flertal revolutionära och 
kommunistiska rörelser. Victor Jara och Joe Hill hade inslag av humor, melankoli 
och andra känslor som griper åhöraren i sina texter och till och med 
Internationalen har en stark melodi och en poppig refräng med en stark text. Är 
det gjort med känsla och medvetenhet kan ett verks styrka mångdubblas genom 
helt enkelt blandas upp med lite spektakel och sensation. Detta är någonting som 
blivit mer och mer klart för mig ju längre projektet gått och ju mer jag bearbetat 
olika idéer och förslag.
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Bilder

Samtliga bilder förutom de från projektionen till Seeräuber Jenny och de i  
bilagorna är tagna eller skapade av Malte Wiklund.

Marina ginesta http://cdn-parismatch.ladmedia.fr/var/news/storage/images/paris-
match/actu/international/marina-ginesta-icone-de-la-guerre-civile-s-est-eteinte-
543895/5005454-1-fre-FR/Marina-Ginesta-icone-de-la-guerre-civile-s-est-
eteinte.jpg

Emma Goldman http://www.gamba.cl/wp-content/uploads/2013/10/emma-
goldman.jpg

Rosa luxemburg http://rosaluxemburgblog.files.wordpress.com/2012/08/rosa-
luxemburg-older-rls.jpg

Simone de Bouvoire http://citelighter-
cards.s3.amazonaws.com/p16nhpjfpcso5ic68cd1ghst210_84668.jpg

Mujeres libres 
http://acozinharefractaria.files.wordpress.com/2013/05/332398_4425975402286_1
974500634_o.jpg

Rosa luxemburg 
http://rosswolfe.files.wordpress.com/2013/11/luxemburg5_75509a.jpg

CNT-FAI affisch                                                    
http://digitalpostercollection.com/wp-content/uploads/2013/09/C.N.T-Comite-
Nacional-A.I.T.-Oficina-De-Informacion-Y-Propaganda.jpg

Lenin affisch               
http://clipartika.com/uploads/posts/1395396524_l3qr1sqfwpyosdt.jpg

Maoist affisch 
http://static4.businessinsider.com/image/509956956bb3f73d6e00000d/26-
tremendous-propaganda-posters-from-chinese-communists.jpg

Jose Bardasano affisch                                                                                 
http://media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/98/ec/75/98ec75fc6b4a08e7c95b31a67c4a4df9.jpg

CNT-FAI affisch 
http://www.revistadehistoria.com.br/uploads/docs/images/images/1429696544_2ff
95397f3_o.jpg

Spansk feministaffisch                                                          
http://4.bp.blogspot.com/-
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Lenin affisch 
http://ayay.co.uk/backgrounds/vintage_posters/propaganda/communist-lenin.jpg

Samtliga bildlänkar är dokumenterade 2014-05-04.
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